অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/29/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন বিটিম্বে প্রযুবি ককাম্পাবর্ ইম্বয়ক্সট (YEXT) এর কলািাল কেডম্বকায়াটনার
িবধন ে করার ক াষণা বিম্বয়ম্বের্

ইম্বয়ক্সট পরিেী পাাঁচ িেম্বর 500টিরও কিবে র্েু র্ কমন িংস্থার্ িৃবি করম্বি, যা বর্উ ইয়কন বিটিবভবিক কমী িংখ্োম্বক 1,100 জম্বর্রও কিবেম্বে িৃবি করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ইমেক্সট র্ামমর একটি আন্তজনাতিক তিতজটাল র্মলজ মযামর্জমমন্ট
টটকমর্ালতজ টকাম্পাতর্র তর্উ ইেকন তিটিমি িার টেিমকাোটনার বতধনি করার ট াষণা তিমেমের্, যা
পরবিী পাাঁচ বেমর 500টি টবতি র্িু র্ ভামলা মামর্র কমনিংস্থার্ িৃতি করমব। মযার্োটামর্র 61
Ninth Avenue-টি টকাম্পাতর্র র্িু র্ 142,500-বগন-ফু ট টেিমকাোটনামর টকাম্পাতর্ লক্ষ লক্ষ মাতকন র্
িলার তবতর্মোগ করার পতরকল্পর্া করমে, যা তর্উ ইেকন টেমট িামির কমীিংখ্যামক 1,100 জমর্রও
টবতিমি বৃতি করমব।
"ইমেক্সমটর মমিা প্রযুতি টকাম্পাতর্গুমলা তর্উ ইেমকন র িীষন মামর্র প্রতিভা, তিক্ষাগি প্রতিষ্ঠার্ এবং
িাংস্কৃ তিক িম্পমির কারমণ পুমরা টেমট িমৃি এবং বৃতি পামে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "তর্উ
ইেকন টেমট টয টকাম্পাতর্গুমলা তবতর্মোগ কমর এবং আমামির র্িু র্মের টকন্দ্রগুমলা উন্নতি করমি
িাোযয কমর, যা আরও টবতি তবশ্বমামর্র বযবিাগুমলামক আকষনণ করমব এবং আমামির 21 িিাব্দীর
অ্র্নর্ীতিমক আরও উন্নি করমব, িামির িোেিা করমি টপমর আমরা গতবনি।"
"ইমেক্সমটর এই বৃতি এই প্রযুতি টকাম্পাতর্র অ্তবরি বৃতি বজাে রাখ্মব এবং তর্উ ইেকন তিটিমি
500টি র্িু র্, ভামলা মামর্র কমনিংস্থার্ িৃতি করমব", কলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবি কোচু ল িম্বলর্।
"এই উমেখ্মযাগয তবতর্মোগ টেমট টকাম্পাতর্র কমীিংখ্যামক 1,000 জমর্রও টবতিমি উন্নীি করমব,
যা তর্উ ইেমকন র উচ্চ-প্রযুতি তিল্পমক আরও উন্নি করমে এবং অ্র্নর্ীতিমক িতিিালী করমে।"
2006 িামল তর্উ ইেকন তিটিমি স্থাতপি, ইমেক্সট েমে িাতভন ি (Software as a Service, SaaS)
ক্লাউি প্রযুতি টকাম্পাতর্র একটি িফটওেযার যা তিতজটাল মার্তচত্র, অ্যাপ, িাচন ইতির্, কণ্ঠ
িোেক এবং টভািামির আতবষ্কার, তিিান্ত এবং কমন চালর্া কমর এমর্ অ্র্যার্য বুতিমার্ টিবা যা
তিতজটাল তবশ্ব জুমে র্ামক িামি টকাম্পাতর্মির িামির ব্র্যান্ড অ্তভজ্ঞিার উপর তর্েন্ত্রণ প্রিার্ কমর।
টিমলাইট (Deloitte) কিৃন ক ইমেক্সটমক আমমতরকার িবমচমে "দ্রুিিম বৃতি পাওো টকাম্পাতর্
(Fastest Growing Companies)" এবং ফচুন র্ (Fortune) "কাজ করার জর্য টেষ্ঠ জােগা"
(Best Places to Work) তেমিমব স্বীকৃ তি টিওো েমেমে। ইমেক্সট বিন মামর্ তর্উ ইেমকন 600

জর্িে ববতশ্বকভামব বাতলনর্, তিকামগা, িালাি, টজমর্ভা, লন্ডর্, পযাতরি, িার্ ফ্রাতিমস্কা, িাংোই,
টটাতকও এবং ওোতিংটর্, তি.তি. এলাকাে প্রাে 1,000 জর্ বযতিমির কমনরি রামখ্।
"ইমেক্সট িয ইমেক্সট তবতডং (The Yext Building) এবং আমামির তর্মজর িের তর্উ ইেমকন
500টি র্িু র্ কমনিংস্থার্ িৃতিিে ইমেক্সটমক বৃতি করার পতরকল্পর্ামক উমমাতচি করমি টপমর অ্মর্ক
খ্ুতি", ইম্বয়ক্সম্বটর প্রবেষ্ঠাো এিং প্রধার্ বর্িন ােী কমন কেনা োওয়াডন লারমোর্ িম্বলর্। "অ্তিতরি
িমর্যর এই যুমগ, যখ্র্ এি ির্য ভু লই েমে র্ামক, িখ্র্ এই িমমে ইমেক্সট তবতডং পৃতর্বীর কামে
ব্র্যান্ড দ্বারা যাচাই করা উত্তর প্রিার্ কমর গতবনি। আমরা কমলাম্বাি িামকন ল (Columbus Circle)
এর একটি কমক্ষর তির্ জর্ বযতি তেমিমব ইমেক্সট প্রতিষ্ঠা কমরতেলাম। এক িিমকর পমরও,
আমামির র্িু র্মের পণয, তবশ্বমামর্র িল এবং তবপুল িুমযাগ পুমরা তবমশ্ব টিখ্া যামে। ইমেক্সট এখ্র্ও
প্রর্ম তিমর্র মমিাই রমেমে। প্রতিতির্ আমরা পৃতর্বীর তর্কট িতিযটা উপস্থাপর্ করার জর্য টজমগ
উঠি।"
ইমেক্সট িামির টকাম্পাতর্র আতর্নক তবকল্প এবং প্রতিভার প্রমোজর্ীেিা তবমেষণ করার পর িামির
তর্মজর টেট তর্উ ইেমকন বৃতি করার তিিান্ত তর্মেমে। টকাম্পাতর্র দ্বারা বিতর 500টি িফটওেযার
উন্নের্ ইতিতর্োতরং, গমবষণা ও উন্নের্ (Research and development, R&D), টিলি
ইতিতর্োতরং, বযবিা উন্নের্, মামকন টিং ও প্রিািতর্ক চাকতরমক িোেিা করার জর্য এম্পাোর টেট
টিমভলপমমন্ট (Empire State Development, ESD) কমনক্ষমিা-তভতত্তক এমক্সলতিওর টযাক্স টেতিমট
ইমেক্সটমক 10 বেমরর জর্য 6 তমতলের্ মাতকন র্ িলামরর প্রস্তাব তিমেমে। ইমেক্সট যতি পরবিী পাাঁচ
বেমরর মমধয 500টি কমনিংস্থার্ বিতর কমর এবং আরও পাাঁচ বেমরর জর্য িামির এই র্িু র্ ও
তবিযমার্ তর্উ ইেকন তিটি-তভতত্তক কমনিংস্থার্গুমলা বজাে রামখ্ িােমলই ইমেক্সট পূণন উতিপর্া অ্জনর্
করমি পারমব।
এম্পায়ার কেট কডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development) এর কপ্রবিম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িন ােী
কমন কেনা এিং কবমের্ার োওয়াডন কযমবি িম্বলর্, "ইমেক্সমটর বৃতি তর্উ ইেকন িেমর িি িি উচ্চ
মামর্র, িবমচমে আধুতর্ক প্রযুতিগি কমনিংস্থার্ িৃতি করমব – যা আমামির অ্তি িক্ষ কমীিংখ্যামক
প্রতিফলর্ করমে এবং এম্পাোর টেটমক প্রযুতি তিমল্পর টর্িা তেমিমব বজাে রাখ্মি িাোযয
করমে।"
বিম্বর্টর ব্র্োড েম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "ধর্যবাি, ইমেক্সট। তর্উ ইেমকন র প্রযুতি তিল্পমক িতিিালী করার
জর্য আমার টিমর্ট তিতিমে 500টি র্িু র্ কমনিংস্থার্ িৃতি করার জর্য আপর্ার প্রতিশ্রুতি প্রিামর্র
পািাপাতি এম্পাোর টেট টিমভলপমমন্ট (Empire State Development) এবং গভর্নর কুওমমার
প্রমচিামকও আতম িৃঢ়ভামব িম্মার্ কতর।"
গভর্নর কুওমমার টর্িৃ মে, তর্উ ইেকন টেট র্িু র্ে, উমিযািা বিতর এবং প্রযুতি উন্নের্মক উৎিাতেি
করার জর্য টকৌিলগি তবতর্মোগ কমরমে। পাাঁচটি বমরা তমতলমে আর্ুমাতর্ক 173,000টি প্রযুতিগি
চাকতরিে তর্উ ইেকন তিটির প্রারতিক ইমকাতিমেম পৃতর্বীমি #2 স্থার্ অ্তধকার কমর – যা 2011
িাল টর্মক প্রাে 52,000 এর টবতি বৃতি টপমেমে। তর্উ ইেকন টেমট তর্মজমক বৃতি করার ইমেক্সমটর

তিিান্ত েমে তবগ অ্যাপল (Big Apple) এর দ্রুি বৃতি পাওো প্রযুতি টিেমরর একটি প্রিীক যা
র্িু র্ে অ্র্নর্ীতিমি তর্উ ইেকন মক একটি ববতশ্বক টকন্দ্র তেমিমব গমে িু লমি িাোযয করমব।
ইম্বয়ক্সট িম্পম্বকন
Yext, Inc. (NYSE: ইমেক্সট) েমে টর্িৃ েিার্কারী তিতজটাল র্মলজ মযামর্জমমন্ট (Digital
Knowledge Management, DKM) প্ল্যাটফমন। আমামির তমির্ েমে তিতজটাল মার্তচত্র, অ্যাপ, িাচন
ইতির্, কণ্ঠ িোেক এবং টভািামির আতবষ্কার, তিিান্ত এবং কমন চালর্া কমর এমর্ অ্র্যার্য
বুতিমার্ টিবা যা তিতজটাল তবশ্ব জুমে র্ামক িামি টকাম্পাতর্মির িামির ব্র্যান্ড অ্তভজ্ঞিার উপর
তর্েন্ত্রণ প্রিার্ করা। বিন মামর্ োজামরা বযবিা িামির ব্র্যান্ড প্রবৃতত্ত, মার্ুমষর চলাচল এবং তবতে
বৃতি করার জর্য িামির তিতজটাল জ্ঞার্ পতরচালর্া করমি ইমেক্সট র্মলজ ইতির্ (Yext
Knowledge Engine) বযবোর কমর র্ামক।
এম্পায়ার কেট কডম্বভলপম্বমন্ট িম্পম্বকন
এম্পাোর টেট টিমভলপমমন্ট (ESD) েমে তর্উ ইেমকন র মুখ্য অ্র্ননর্তিক টিমভলপমমন্ট এমজতি
(www.esd.ny.gov)। ESD এর তমির্ েমে একটি উন্নি এবং েমবধনমার্ অ্র্নর্ীতি প্রতিষ্ঠা করা,
র্িু র্ চাকতর এবং অ্র্ননর্তিক িুমযামগর বিতরকরণ উৎিাতেি করা, টেট এবং িার
তমউতর্তিপযাতলটিি রাজস্ব বৃতি করা এবং তস্থতিিীল এবং ববতচত্রযমে স্থার্ীে অ্র্নর্ীতি অ্জনর্ করা।
ঋণ, অ্র্ুিার্, টযাক্স টেতিট এবং অ্র্যার্য ধরমর্র অ্র্ননর্তিক িোেিা বযবোমরর মাধযমম তর্উ
ইেকন টেমট কমনিংস্থার্ িৃতি শুরু করা এবং উন্নি িম্প্রিােমক িোেিা করার জর্য ESD বযতিগি
বযবিাে তবতর্মোগ বৃতি করার প্রমচিা চালামে। এোোও গভর্নর কুওমমার তরতজওর্াল ইমকামর্াতমক
টিমভলপমমন্ট কাউতিলি (Regional Economic Development Councils) এবং "আতম তর্উ
ইেকন মক ভামলাবাতি" (I LOVE NEW YORK), এই টেমটর িবমচমে আিিন ভ্রমণ বযবস্থার ব্র্যামন্ডর
মামকন টিং িত্ত্বাবধার্ করার প্রার্তমক প্রিািতর্ক এমজতি েমে ESD। তরতজওর্াল ইমকামর্াতমক
টিমভলপমমন্ট কাউতিলি এবং এম্পাোর টেট টিমভলপমমন্ট িম্পমকন আরও িমর্যর
জর্য www.regionalcouncils.ny.gov এবং www.esd.ny.gov তভতজট করুর্।
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